
FLORARÍAS

Mimos Floristas
Floraría - Cacheiras

Floristería DANZAFLOR            
Floraría - Calo

Floristería Pontevea
Floraría - Reis

Floraría - Cacheiras

XARDINARÍA E PRODUTOS AGRÍCOLAS

SALÓNS DE PEITEADO E ESTÉTICA

M&V Peluquería y Estética   
Salón de peiteado/estética - Cacheiras 

Yolanda Tejo Estilistas        
Salón de peiteado/estética - Cacheiras

Javier Peluqueros               
Salón de peiteado/estética - Cacheiras

Anuska Peluqueros Salón de 
peiteado/estética - Lucí

Martina peluquería y estética 
Salón de peiteado/estética - Reis

Barbería Oscar
Salón de peiteado/barbaría - Reis

Peluquería Mya
Salón de peiteado/estética - Calo

D´Sofi Peluquería Belleza y Estética
Salón de peiteado/estética - Os Tilos

Peluquería S’tilos
Salón de peiteado/estética - Os Tilos

Peluquería Ana Blanco 
Salón de peiteado/estética - Cacheiras

Perruquería Aires
Salón de peiteado/estética - Calo

Voaxa e Carmin
Salón de beleza - Calo

Lidia Mosquera  peluquería 
Salón de peiteado/estética - Cacheiras

Peluquería Golán
Salón de peiteado/estética - Cacheiras

A Barbería
Salón de peiteado/estética - Cacheiras

Benjamín Peluquería Caballeros 
Salón de peiteado/barbaría - Cacheiras

BCB Peluqueros 
Salón de peiteado/estética - Reis

Peluquería Lilian Gonzalez 
Salón de peiteado/estética - Cacheiras

Xenonails Nails Salon 
Salón de uñas - Os Tilos

ARTIGOS E PRODUTOS DO FOGAR

Bazar Chino 
Bazar - Cacheiras

A Tenda de Salo  
Tenda antigüidades - Rarís

Dolmen Baños
Produtos e mobles de baño - Cacheiras

Bazar Hiper Asia 
Bazar - Cacheiras

Pinturas Galimar  
Pinturas/bricolaxe - Cacheiras

Cenor Electrodomésticos Cores 
Electrodomésticos - Cacheiras

Vidrieras Compostela 
Cristalería en vidro - Lucí

Lourín  descanso   
Descanso e mobles - Cacheiras

ESTANCOS E LOTARÍAS

Estanco de Luou
Estanco - Luou

Estanco da Casalonga 
Administración de lotaría - Calo

Estanco Pontevea
Estanco - Reis

MERCERÍAS

Alferga Mercería – Lencería
Mercería - Cacheiras

Mercería Paquetería Abrindo a Xanela 
Mercería - Reis

Lencería Mercería Mari 
Mercería - Os Tilos

SERVIZOS PARA O FOGAR

Costurera/modista - Cacheiras

Tapicería Ares 
Tapicería - Calo

Pista Cero Cacheiras/ Servitec Teo S.C 
Mantemento y reparación ordenadores - Cacheiras

E.S Pontevea, S. L 
Centro lavado - Reis

Labralia Luou 
Produtos agrícolas -Luou

Agro Castelao 
Produtos agrícolas - Calo

Comercial Soneira, piensos y material agrícola 
Produtos agrícolas - Recesende

Campogrande JARDIN & HOGAR 
Produtos agrícolas - Calo

Comercial Cajaraville 
Produtos agrícolas - Lucí

ENMARCACIÓN, FOTOGRAFÍA
E INSTRUMENTOS MUSICAIS

Rubén Fotografía
Fotografía - Cacheiras

Taller Pérez 10 Arte- Enmarcación 
Enmarcación - Cacheiras

Maril música
Instrumentos musicais - Cacheiras

Anna Fotógrafa
Fotografía - Cacheiras

CLÍNICAS

Centro Veterinario SanaSana
Clínica Veterinaria - Cacheiras

TEOVET Clínica Veterinaria
Clínica Veterinaria - Cacheiras

ÓPTICAS

Óptica Rilo
Óptica - Cacheiras

Dubra Óptico               
Óptica - Cacheiras

LIBRARÍA E MATERIAL DIDÁCTICO

A Vagoneta Educativa             
Material didáctico - Cacheiras

Librería Papelería d’Ana           
Libraría - Lucí

ALIMENTACIÓN

Carnes Gago
Carnizaría e chacinaría - Os Tilos

Frutas Barreiro 
Froitaría - Calo

Panadería San José 
Panadaría e pastelaría - Cacheiras

Panadería Pastelería Elvira      
Panadaría e pastelaría - Calo

Mari Carmen Pescados y Mariscos 
Peixaría - Lucí

A Despensa Supermercado      
Supermercado - Luou

Supermercado Neia Panadería 
Supermercado - Calo

Carniceria Charcutería L. Pequeno       
Carnizaría e chacinaría - Reis

O Pan de Juan   
Panadaría e pastelaría - Os Tilos 

O Forno de Auri      
Panadaría e pastelaría - Cacheiras

Panadería O Forno D’Am II      
Panadaría e pastelaría - Lucí

Frutería “A de Carlos”             
Froitaría - Calo 

Panadería Toño          
Panadaría e pastelaría - Reis

Panadería Solláns              
Panadaría e pastelaría - Calo

Panadería aMasa...Nai            
Panadaría e pastelaría - Cacheiras

Panadería Carmela     
Panadaría e pastelaría - Luou

Supermercado Colmado O Carrabouxo
Supermercado - Calo

Pernas Multicentro Supermercado         
Supermercado - Reis

D’ Julia Frutería -  Pan   La Plaza   
Panadaría e froitaría - Cacheiras

Pescados Iglesias Mato SL La Plaza 
Peixería - Cacheiras



ENTIDADE ORGANIZADORA

O Concello de Teo, a través da Concellaría de Desenvolvemento Local, 
Turismo e Comercio organiza, dentro da programación do Nadal– 
Aninovo 2022/2023, unha campaña en colaboración coa recentemente 
creada ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TEO: “Tamén no Nadal, 
comercio de noso”, co obxecto de promover o consumo e gasto nos 
establecementos do comercio adheridos á campaña que comezará o 
15 de decembro de 2022 e rematará o 5 de xaneiro de 2023, ambos 
incluídos.

ÁMBITO TERRITORIAL

Poderán participar nesta Campaña de Nadal todos os 
establecementos de comercio con tenda física que se atopen no termo 
municipal de Teo.

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

- Todos os establecementos que se adhiran a esta campaña recibirán 
unha cesta agasallo e o material para poder sortear a dita cesta nos 
seus establecementos: talonario de rifas, recipiente para gardar as 
ditas papeletas e material publicitario.

- Poderán participar no sorteo todas as persoas clientes dos 
establecementos adheridos que sexan maiores de idade.

- Cada establecemento adherido á campaña recibirá ao inicio da 
campaña un total de 3000 participacións. Esta cantidade é o número 
máximo de rifas para cada local.

- Cada establecemento é o encargado de xestionar o seu propio sorteo 

participar no sorteo da súa cesta agasallo, tendo en conta que as 
súas 3000 rifas son para repartir entre a súa clientela durante todo o 
período que dura a campaña (do 15 de decembro ao 5 de xaneiro de 
2023).

- As persoas participantes que reciban a papeleta do sorteo deberán 
deixar escrito na matriz os seus datos (como mínimo un teléfono de 
contacto) para que os establecementos poidan localizalos se resultan 
ser as persoas gañadoras do sorteo.

SORTEO

Na véspera de Reis, o día xoves 5 de xaneiro de 2023, ás 12.00, 
os establecementos realizarán o sorteo e convocarán as persoas 
premiadas.

OBRIGAS DOS ESTABLECEMENTOS PARTICIPANTES

- Os establecementos interesados farán a inscrición previa nas datas 
sinaladas (do 21 de novembro ao 25 de novembro de 2022, ambos 
incluídos) achegando a información solicitada.

- Comprométense a cumprir os prazos establecidos, acatar estas bases de 
participación e darlle a maior difusión posible á campaña, tanto na propia 
tenda coma nas redes sociais que manexen.

- Colocarán en lugar visible a cesta de aninovo 2022-23 e o distintivo que o 
a  clientela.

- Publicarán nas redes sociais do Concello imaxes da cesta coa persoa 
gañadora (no caso que a persoa non queira saír nas redes sociais 
tomarán a imaxe só da cesta). 

OBRIGAS DA ORGANIZACIÓN

- A cesta agasallo e o material da campaña será entregado ao 
establecemento antes do seu inicio (datas previstas do reparto: do 12 
ao 14 de decembro de 2022).

- A organización comprométese a pór en marcha a difusión desta 
campaña a través de diferentes medios de comunicación e redes 
sociais na que se realizará unha importante inversión publicitaria.

- Resolver calquera dúbida xurdida sobre o funcionamento da 
campaña.

OUTRAS CONSIDERACIÓNS

Considérase comercio polo miúdo ás persoas autónomas e pymes cun 
máximo de 10 persoas empregadas.

- Queda prohibida a participación da/s persoas titular/es 
do establecemento participante no sorteo do seu propio 
establecemento.

- A organización non se responsabiliza da perda e/ou deterioro da 
cesta agasallo e dos talonarios tendo que ser custodiados polo 
establecemento. No caso de perda ou deterioro, o establecemento 
debe abonar o seu importe á organización.

-  A información da campaña e a listaxe dos establecementos 
participantes estará dispoñible na web do Concello de Teo e nos 
diferentes perfís de redes sociais.

- Para pór en marcha esta campaña é necesario un mínimo de 70 
establecementos.

PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección 
de datos, informámoslle de que vostede, establecemento adherido á 
campaña, é o responsable de tratamento dos datos persoais das persoas 
participantes do sorteo da súa cesta agasallo. Os datos serán utilizados 
para comunicarse coas persoas gañadoras e a xestión administrativa 
do sorteo, con posterioridade serán destruídos ao seu remate. Os datos 
non se cederán a terceiras persoas, salvo por obriga legal. As persoas 

uprimir 
os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, 
así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e 
solicitar a portabilidade deles en calquera momento. Para iso, o Concello 

rcicio dos 
seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos 
formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar 
a súa identidade.

Bases da campaña 2022/2023




